
يف البداية قبل أن نسأل وقبل أن نبدأ ، فنريد أن ننقل طرح األخوة أو راحتهم بفتوى الفتنة األخرية يف  السائل :
ل للشيخ األلباين ، يعين راحة األخوة اخلليج ، كنت يف أفغانستان ، وقد جئت قبل أسبوع تقريًبا ، قلت ننق

للفتوى اليت وصلتنا كالتايل : أنك ُسئلت عن الفتنة األخرية ، فقلت إا فتنة فليلزم كل أحًدا بيته أو يذهب إىل 
أفغانستان فهناك األخوة كانوا متحريين كثريًا من فتاوى كثرية وصلتهم مثًال من السعودية من بالد الشام ، فكلهم 

  تهم يعين مثل هذه الفتوى ، فيقولون جزاكم اهللا خريًا على هذه الفتوى . ما أراح
  وإياكم .  الشيخ :
  السؤال األول : حكم دخول العمليات الفردية على فلسطني يف هذا الوقت يعين عملية فردية .. السائل :
  حكم دخول العمليات إيش ؟  الشيخ :
  الفردية .  السائل :
  .  الفردية ، نعم الشيخ :
  يعين يعرف مثالً الذي يدخل أنه لن يكون هناك نتيجة أو كذا ، إمنا يعين سوف يباد ؟  السائل :
حنن دائًما نقول بأن هذه االنتفاضة القائمة اآلن يف فلسطني ليست انتفاضة شرعية ، وإمنا هي انتفاضة  الشيخ :

رك وتعاىل يف ذوات أنفسهم ويف أهليهم وذويهم ، عاطفية فقط ، أما اإلسالم فيأمر املسلمني أوًال بتقوى اهللا تبا
وثانًيا أن يستعدوا للخالص من نري االستعمار واالستيالء اليهودي عليهم ، أما أن يتعاطوا وسائل ال تفيدهم 
شيًئا ، وال يعين تنكأ يف عدوهم ، بل العكس العدو ينكأ منهم ، فهذا يف الواقع أوًال من باب اإللقاء بالنفس يف 

لكة ، وثانًيا على خالف منهج الرسول عليه الصالة والسالم ، وأصحابه الكرام حيث أن كل مجاعة مسلمة الته
، تقع يف مثل هذه اهلجمة الشرسة ، البد أن ينحو يف مقاومتها منحى الرسول عليه السالم وأصحابه الكرام ، 

م ، بدأ بدعوا أول شيء بدعوة التوحيد حينما دعا دعوة اإلسال -صلى اهللا عليه وسلم  - وحنن نعلم أن النيب 
وسرًا ، مث بدأ جيهر ا رويًدا رويًدا ، وآمن به بعض الصحابة كما هو معروف يف التاريخ اإلسالمي األول ، ولقي 
هؤالء األصحاب األولون ما لقوا من الشدة والضغط والضرب والتعذيب الشديد ، ما يلقاه كل مسلم مع عدوه ، 

ن موقفهم هو التسرع إىل جماة الكفار دون أن يستعدوا إىل هذه ااة بالعدة الواجبة ، ومع ذلك فما كا
عز وجّل  -ونعتقد بأن عدة املسلم واستعداده ينبغي أن يشتمل على أمرين اثنني : األمر األول : هو اإلميان باهللا 

ادية اليت متكنه أوًال من تقليل املصائب واألضرار إميانًا صحيًحا قويًا . والشيء الثاين : أن يتخذ من الوسائل امل - 
يف مجاعة املسلمني ، وأول ذلك اهلجرة ، وثاين ذلك األسلحة املادية املعروفة يف كل زمان وإذا ما عرفنا هذه 

مل يشرع يف مقاتلة الكفار وجماة القوة بالقوة والسالح  -صلى اهللا عليه وسلم  - احلقيقة وخالصتها أن النيب 



لسالح ، إال بعد أن كتل مجاعة املؤمنني حًقا ، ويبيعون أرواحهم رخيصة يف سبيل اهللا عز وجّل ، مث بعد ذلك با
حينما تيسرت له األوقات املناسبة حينما هاجر من مكة إىل املدينة بدأ يستعمل القوة والسالح املادي ، بعد أن 

وهي سنة اهللا يف خلقه  -صلى اهللا عليه وسلم  - ول اهللا هيأ يف املسلمني السالح الروحي املعنوي ، هذه سنة رس
وكما كان عليه الصالة والسالم خيطب  (( ولن تجد لسنة اهللا تحويال ))،  (( ولن تجد لسنة اهللا تبديال ))

( أما بعد : فإن خير الكالم كالم اهللا ، وخير الهدي هدي دائًما يف خطبه وخباصة يف خطبة اجلمعة ، فيقول : 
ولذلك فالواجب على املسلمني يف كل زمان ومكان أن يضعوا نصب  ) -صلى اهللا عليه وسلم  -محمد 

وملا كانت  - صلى اهللا عليه وسلم  -وأن يتأسوا وأن يقتدوا به  - صلى اهللا عليه وسلم  - أعينهم هدي النيب 
يأ بالنسبة للسالح املادي ثانًيا ، االنتفاضة القائمة اآلن مل تتهيأ النفوس تربية إسالمية صحيحة أوًال ، مث مل تته

ولذلك فنحن كنا وال نزال نقول : إنه ال جيوز للمسلمني أن يفسحوا لسفك دماءهم رخيصة ضعًفا هلم وقوة 
ألعدائهم ، بل عليهم أن يدخروها ليوم يستعدون لبذل هذه الدماء رخيصة جماهدين يف سبيل اهللا عز وجّل 

ديهم ، وحنن نعتقد أن العامل اإلسالمي كله مع األسف الشديد وليس بأنفسهم وأمواهلم ، وكل حبيٍب ل
الفلسطينيون فقط ، هم مل يصلوا إىل مرحلة اجلهاد يف سبيل اهللا حًقا ؛ ألم ما ربوا الرتبية الصحيحة اإلسالمية 

 يأوا أيًضا من الناحية السالحية املادية ، فإذا عرفنا هذه احلقيقة اليت تنحن نلهج ا من يوم وال ا ، وندندن
أول االنتفاضة تعرف حقيقة حينئٍذ من باب أوىل جواب السؤال الذي طرحته آنًفا ، وهو أنه ال جيوز لألفراد من 
املسلمني أن يعرضوا أنفسهم ، للهجوم على األعداء من اليهود ؛ ألن العاقبة ستكون لصاحل اليهود ، وليس 

  لصاحل املسلمني املهامجني .
  تفضل الشيخ :
ما هو موقفي كمسلم لو دخل اليهود أو األمريكان ، وهل جيوز أن أقاتل حتت راية ، الراية املوجودة  السائل :

  اآلن وهي رايات غري إسالمية ؟ 
قبل اإلجابة عن السؤال أريد أن ألفت نظرك وأنت ألول مرة تلتقي مبثل هذا الس ، أنه ال جيوز لك  الشيخ :

ألنك حينما تقول أنا كمسلم اللفظ يشعر وإن كان القلب ال يعين ذلك أنك لست  أن تقول أنا كمسلم ؛
مسلًما ؛ ألنك حينما تقول زيًدا كاألسد ، فهو ليس باألسد ، ولكنه يشبه األسد ، فحينما يقول شخص عن 

فيت مسلم فالن هو كمسلم ، معناه أنه ليس مسلًما ، ولذلك فالصواب يف مثل هذا السؤال ، أن يقال : أنا بص
وليس كمسلم ، بعد هذا التصحيح للسؤال أعود ألقول : إن الدفاع عن النفس جتاه املهاجم للمسلم يف عقر 

  داره أمر واجب حىت لو كان املهاجم مسلًما ، فكيف كان املهاجم كافرًا ، أخذت جواب سؤالك ؟ 



  حنن قلنا حتت رايات غري إسالمية .  السائل :
  ك ماذا ؟ لكن قلت قبل ذل الشيخ :
  اهلجوم اإلسرائيلي أو األمريكي .  السائل :
  الدفاع يعين واجب .  السائل :
آه ، لكن حينما تعلن راية ، أو ترفع راية غري إسالمية للقتال ، إذا كان املقصود بالقتال هو الدفاع  الشيخ :

ال جيوز إال أن تكون حتت راية  فعرفت اجلواب أنه واجب ، أما إذا كان املقصود بالقتال هو املهامجة ، فحينئذٍ 
  إسالمية .
هذا أنا واضعه السؤال الثاين ، ما هو احلكم لو استدعينا لقتاهلم حتت راية غري إسالمية كتفصيل إًذا ال  السائل :

  جيوز الثاين . 
  احلليب : ضبط السؤال معليش . 

  ؟ على كل حال : أنا أعتقد أنك أخذت جواب سؤالك األول واآلخر  الشيخ :
  نعم صحيح ، السائل :
ما هو احلكم من خدمة العمل اإلجبارية على الشريعة على احلدود يف ر األردن حلماية احلدود  السائل :

  ؟  ...وحراستهم وما هو 
أظن يا أخي هذا السؤال ال يصح ذكره ، من ناحية إنه يتعلق مبن ال يستطيع خالفه ، فهمتين ؟ يعين  الشيخ :

  هل يستطيع اخلالص منها حىت أنت تسأل هذا السؤال ؟  اخلدمة العسكرية
  ممكن يتهاجر ترك مثل هذا املكان وفر بدينه .  السائل :
  حينئٍذ نقول إذا استطاع أن يتخلص فواجبه ذلك ، وال جيوز أن خيدم . الشيخ :
  نريد أن نسأل هل صدام كافر ؟  السائل :
ول دائًما وأبًدا ، ال يهم املسلم ، بل املسلمون مجيًعا أن يعرفوا أنه صدام ، اضطربت فيه األقوال ، وأنا أق الشيخ :

فالن احلاكم هو كافر أو فاسق ؛ ألن كًال من األمرين حساما واحد بالنسبة للمسلمني ؛ ألننا إن قلنا بأنه كافر 
  أو قلنا بأنه مسلم فاسق ليس بكافر ، ما احلصيلة ؟ 

  ب االثنني . احلصيلة اخلروج عليهم واج السائل :
ومن الذي سيخرج ؟ الذين عجزا أن خيرجوا على اليهود ؟! من الذين سيخرجون ؟ ولذلك فأنا أقول إن  الشيخ :

الشباب املسلم اليوم ضائع ، حينما يسأل مثل هذا السؤال ويظن ويتوهم أو يتحقق ما مهم ، إنه فالن احلاكم  



! خيرج عليه ! هو ما قادر خيلص عليه من ظلم هذا كافر ، مرتد عن الدين ، طيب ، ماذا يفعل الشعب ؟
احلاكم املستبد ، فضًال أن يتمكن من اخلروج عليه والقضاء عليه ، مث التاريخ املعاصر اليوم أكرب دليل على أن 
املسلمني أو الشباب املسلم باألحرى ال يستطيع ، ال يعرف كيف يعمل لدينه وإلسالمه ، فكلنا يعلم أنه قامت 

ورات عديدة يف بعض البالد اإلسالمية وكان احلماس الديين فيها هو الدافع األول ، لكن ماذا كانت هناك ث
الثمرة ؟ كانت مرة جًدا ، كانت العاقبة سيئة من حيث أرادوا اإلصالح ، فوقعوا يف الفساد والسبب هو ما ذكرته 

  واضح ؟ آنًفا بالنسبة لالنتفاضة عدم األخذ بالوسائل الشرعية واملادية ، 
  واضح .  السائل :
فإًذا نعود إىل سؤالك ، فإن كان صدام كافرًا مرتًدا عن دينه ، فواجبنا حنن بصفتنا مسلمني أن نعمل  الشيخ :

إلقامة اتمع اإلسالمي والدولة اإلسالمية ويومئٍذ ينسحب من الطريق زيد وبكر سواء كان كافرًا أو كان فاسًقا ، 
ال أستحسن بأي وجٍه من الوجوه أن الشباب املسلم يشغل نفسه باستصدار أو عرفت كيف ؟ ولذلك فأنا 

استجالب فتاوى بأن فالن احلاكم كافر ، أو فالن احلاكم مسلم ؛ ألنه ليس هناك فائدة عملية من وراء هذه 
  الفتاوى وهذه االستجوابات أو األسئلة ملا ذكرت لك آنًفا .

  نعم الشيخ :
وز أخذ الراتب يف اجلهاد حىت لو كان زائًدا عن حاجته ، يعين مثالً أنا أعمل كمدرس سؤال آخر هل جي السائل :

يف ساحة اجلهاد مثًال ، ويعطوين راتب على هذا العمل حىت مثال أصرف على عائليت أو أستطيع أن أتزوج ، فهل 
ويعطوين أربعة آالف ، هل جيوز أخذ الراتب ؟ أو أدخره لكي أتزوج ؟ أو إذا كان يكفيين مثًال ألفني روبية ، 

  األلفني الباقيات يصح أن أدخرها ؟ 
إذا كان املعطى لك ليس لرشوة ، أو اللتماس خاص ، أو لواسطة وإمنا هو تقدير من الرؤساء املسئولني  الشيخ :

لعمر بن  -صلى اهللا عليه وسلم  -القائمني عليك أو على أمثالك ، فحينئٍذ نقول لك ، كما قال رسول اهللا 
اخلطاب حينما كانت تأتيه عليه الصالة والسالم الغنائم ، فيقسمها بني أصحابه ، فكان خيص عمر بشيء منها 

( يا فما يكون من قوله عليه السالم إال أن يقول له :  " يا رسول اهللا أعطه من هو أحق به مين "، فيقول عمر : 
فإًذا  موله ، فإنما هو رزق ساقه اهللا إليك )عمر ما أتاك اهللا من ماٍل ونفسك غير مشرفٍة إليه فخذه وت

عرفت هذا معىن اجلواب ، واضح جًدا بالشروط السابقة حالل لك ، مث إذا كان ما تعطاه من املال هو أكثر مما 
يف بعض  - صلى اهللا عليه وسلم  - حتتاجه ، حىت ولو كنت متزوًجا ورب عائلة فباستطاعتك كما قال النيب 

فأنت حينئٍذ هذا املال تستطيع أن تستغله  ( تموله وتصدق به )حديث عمر السابق  الروايات الصحيحة يف



  لتكتسب به أجورًا ما كنت لتتمكن منها ، لو مل يردك هذا املال . 
  لكن ادخاره جيوز يعين وضعه جامد يف البنك ؟  السائل :
  أي مال يدخر وخباصة كما  الشيخ :
ائًما من أجل الزواج فهذا يف سبيل اهللا ، مث أعود ألقول حىت لو كنت قلت إذا كان القيد ال يزال ق الشيخ :

  متزوًجا فحينئٍذ هذا املال املدخر إن أخرجت زكاته يف كل سنة فهو جائز . هذا املاء متغري طعمه مل ؟
جهاد شخص ينتمي لتنظيم إسالمي وقال له أمريه : ال تذهب إىل أفغانستان ألننا خنطط هنا لقيام  ... السائل :

  مثالً ، فهل يسمع ويطيع أم يعصيه ويذهب ؟ 
  من أمره ؟  الشيخ :
  هو بايعه .  السائل :
  من أمره هذا األمري ؟  الشيخ :
  مثًال تنظيم كتنظيم اإلخوان املسلمني . السائل :
  ال حتد عن اجلواب ساحمك اهللا .  الشيخ :
  من أمره يعين عليه التنظيم أمره .  السائل :
  األمري ، من جعله أمريًا ؟  هذا الشيخ :
  هو تنظيم وضعه أمريًا على هذا الشخص .  السائل :
  التنظيم ، وهل التنظيم من اإلسالم ؟  الشيخ :
  التنظيم على ما نعتقد حنن أنه من اإلسالم  السائل :
  أنت تعلم أن هنا أمري وهناك أمري وهناك أمري ، أليس كذلك ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :

  طيب ويف ظنك هؤالء األمراء متفقون أم خمتلفون ؟  : الشيخ
  األمراء األصل أن يكونوا متفقني على هدف واحد .  السائل :
  حدت حدت حدت عن اجلواب ، من باب حاد حييد .  الشيخ :
  حيدة هم خمتلفون واقًعا .  السائل :
  أنا أسألك عن الواقع ، هل هم متفقون أم خمتلفون ؟ الشيخ :
  خمتلفون السائل :



  فإذا كانوا خمتلفني فأوامرهم ستكون متفقة أم خمتلفة ؟  الشيخ :
  خمتلفة .  السائل :
  وإذا كانت أوامرهم خمتلفة ، هم سيكونون متفقني أم خمتلفني ؟  الشيخ :
  خمتلفني .  السائل :
كل حزٍب بما لديهم   (( وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيًعاوربنا يقول :  الشيخ :

لذلك أقوهلا بصراحة معك ، إن التنظيمات القائمة اليوم ، هي من األسباب اليت زادت يف ضعف  فرحون ))
، وإذا عرفت هذه املقدمة ، وهي  (( يحسبون أنهم يحسنون صنعا ))املسلمني ويف تفرقهم ، من حيث أم 

ء األمراء ؛ ألم ليسوا أمراء شرعيني ، وليس هلم عليك مقدمة لنتيجة وهي جوابك أنه ال ُتطع أمريًا من هؤال
طاعة كطاعة اخلليفة الذي إذا أمرك بأمٍر أصله مباح يصبح عليك فرًضا تنفيذه ، أما هؤالء األمراء فلو كان كل 
 منهم يدعي أنه هو اخلليفة وبويع من املسلمني ، فينظر من املبايع األول مث يُقتل اآلخر ، هذا نص معروف يف

فالتنظيمات هذه يا أخي يعين إذا كانت ذه املثابة اليت  ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما )صحيح مسلم : 
شرحناها فهي ليست من اإلسالم بشيء ، أما تنظيم عادي إنسان مثًال نفرتض أنه رجل عامل ، يف علم من علوم 

ن حيضرون درًسا من دروسه ، أن حيضر عند شيوخ الشريعة ، فينظم دروًسا ولكنه ال مينع أحد من هؤالء الذي
آخرين ، أو مثًال رجل أويت علًما كالذي أنت أشرت إليه يف التدريب على استعمال األسلحة ، ما يف مانع أن 
يكون له أوقات منظمة للتعليم والتدريس ، لكن شريطة أن ال يرتأس عليهم ويفرض آراءه عليهم ال تروحوا عند 

  آخره ، ليتكتل هو ومجاعته كتلة واحدة ، هذا ينايف اإلسالم متاًما .فالن وعالن إىل 
  على نفس السؤال ، التنظيمات العسكرية يف داخل أفغانستان أيًضا غري متفقة .  السائل :
  وقد رأيت آثارها .  الشيخ :
  هل هذا يعين أن ال أطيع أمري اجلبهة ؟  السائل :
هناك لتقاتل ، أنا قلت لكثري ممن سافروا من هنا ، حىت ملا ذهبت إىل ال ، إذا كنت أنت اآلن ذهبت  الشيخ :

السعودية ووصلت إىل الدمام وتلك البالد ، منذ بضعة أشهر استشارين بعضهم ليذهب هناك يف وقت اإلجازة 
 فقلت له كم وقت اإلجازة ؟ قال شهر أو شهرين أنا نسيته ، قلت وبعد ذلك ؟ قال أعود لوظيفيت ، قلت له :

ال جيوز لك أن تعود إىل وظيفتك باختيارك ، وإمنا جيب أن تسلم مقاليد أمورك للرئيس الذي أنت جتاهد معه ، 
فإذا وجد يف الوقت فسحة وقال لك عد إىل بلدك ، وحينما حنتاجك نطلبك ، فلك ذلك ، أما تروح أنت أمري 

  نفسك ، مىت ما تريد تروح ، ومىت ما تريد ترجع ، فهذا ال جيوز .



ما رأيك ترك حتريك األصبع بني األفغان خمافة طرده من اجلبهة ، خوف من أن يقولوا عنه وهايب أو كذا  السائل :
  ، فهو ترك هذه السنة . 

هذه مشكلة ، يتقي اهللا عز وجل ما استطاع إىل ذلك سبيال ، ألنه حتريك اإلصبع سنة ، واجلهاد فرض  الشيخ :
يمنع من اجلهاد أنا أضع شروطًا فيجب أن تكون معي فيها إذا غلب على واجب ، فإذا غلب على ظنه بأنه س

ظنه بأنه إذا أتى ذه السنة ُمنع من الفريضة ، فحينئٍذ جيوز له أن يتساهل بالسنة بينه وبني أولئك األقوام يف 
وده ؛ ألنين أمسع سبيل احملافظة على القيام بالفريضة ، لكن هذا الشرط أنا يف اعتقادي ليس من السهل ادعاء وج

جماًال للجهاد بني أقواٍم  - وعليكم السالم -بأن هناك مجاعة جماهدين من أهل السنة ، فإذا كان ال جيد هو 
حياربون السنة فعليه أن ينتقل إىل أقواٍم يؤيدون السنة ، فإذا ضاق عليه هذا السبيل حينذاك نرجع إىل الفتوى 

  األوىل .
  جزاك اهللا خريا السائل :

  وإياك . خ :الشي
  ما هو حكم الدخول يف الربملان ؟  السائل :
  ال جيوز .  الشيخ :
  ال جيوز جزاك اهللا خريا السائل :
  وإياك الشيخ :

  احلليب : شيخنا ، قضية امليثاق الوطين اآلن يف الساحة البد أن وصلكم شيء عن خربها أو شيء من هذا ؟ 
  وطين ؟ فقيل ال . ال واهللا ، أنا سألت خرج امليثاق ال الشيخ :

احلليب : ألن ما خرج لكن كتبوا يف الصحف أنه خالل يعين األيام األخرية من هذا الشهر خر أي بعد عشرة أو 
  مخسة عشر يوًما ، سيكون منتهًيا . 

  معليش ، لكن ما هو مضمونه ؟  الشيخ :
وحرية تعددية حزبية إنه الشعب هو الذي  احلليب : مضمونه العام شيخنا توكيد هذه الدميقراطية باحلرية العقائدية ،

  خيتار الذي يريده يعين األشياء اليت يدندن حوهلا يف الدساتري ويف األنظمة الدميقراطية ما يف شيء جديد .. 
  ما يف شيء جديد ، احلكم معروف معذرًة . الشيخ :

  احلليب : حكم واحد 
  ن حىت نأخذ ..ممكن يا شيخ الدليل على عدم مشروعية الربملا السائل :



الدليل يا أخي يؤخذ من جمموعة من األمور : أوًال : إن النظام الربملاين ليس نظاما اسالميا وهذا اظن  الشيخ :
معروف لدى اجلميع ولكن ال بد من توضيحه ببعض الشيء تعلمون مجيعا أن الربملانات قائمة على انتخاب 

بالربملان االنتخابات قائمة على اساس غري اسالمي ألا  الشعب ملن ينوب عنهم يف جملس األمة الذي يسمونه
تسوي بني املسلم والكافر وتسوي بني الصاحل والطاحل وبني العامل واجلاهل وبني الرجل واملرأة وهذه كلها امور 

بانتمائه  خمالفة لإلسالم وموافقة لعادة الكفار يف بالدهم بالد الكفر والضالل فحينما يتبىن املسلم مثل هذا النظام
(( وأمرهم شورى بينهم للربملان معىن ذلك أنه خالف النظام اإلسالمي القائم على فهم خاص آليات الشورى 

أقول فهم خاص هلذه النصوص وإن كان هذا الفهم اخلاص هو شيء واضح جدا  (( وشاورهم في األمر )) ))

نعلم حنن  (( وشاورهم في األمر ))يه السالم ال يتحمل سواه غريه قال اهللا عز وجل يف القرآن خماطبا نبيه عل
بالضرورة أنه اليعين عامة املسلمني رجاال ونساء عاملهم وجاهلهم ، من كان يلوذ به وخيالطه وجيالسه ، ومن كان 

هلذه ال يراه إال يف السنة مرة ، أو يف العمر مرة ، ال يعين ربنا عز وجّل ذه اآلية ، مثل هذا املعىن الواسع الشامل 
األنواع وهذه األجناس ؛ إًذا من هم الذين أمر عليه الصالة والسالم باستشارم ؟ هم الذين يعرفون عند فقهاء 
املسلمني بأهل احلل والعقد ، يعين أهل العلم ، أهل االختصاص ، ومن مزايا هؤالء ، بعد اإلميان الصالح ، مث 

الناس من جهة ويستفيد املستشري هلم من مزاياهم من جهة  أن يكونوا قد أُعطوا مزايا يتفوقون ا على عامة
أخرى ، هذا النظام اإلسالمي يف الشورى هو غري النظام الربملاين بصورة واضحة جًدا جًدا ، ولذلك فسيكون يف 

  الربملان الصاحل والطاحل ، واملؤمن والكافر ، هذا من جهة . 
أو املسلمون غري الصاحلني ، سيحاولون بشىت الطرق وهذا  ومن جهة أخرى : سيحاول غري املسلمني من الكفار

أمر واقع ماله من دافع ، ما خيال واقع بتكثري أصوام ، لتكثري سوادهم يف الربملان بشراء األصوات أي شراء 
ا الضمائر ، ومن كان مسلًما ال يفعل ذلك ، وعلى هذا ستكون العاقبة أنه ال ينجح يف الربملان هذا إال من ليسو 

صاحلني ، ولئن جنح منهم فسيكون الناجحون قليلني جًدا ، وحينذاك فال يكون هلم صوت له تأثري يف الربملان ؛ 
ألن الكثرة الساحقة ضدهم ، والتجربة أكرب دليل ، فها حنن يف الربملان األردين فرحنا فرًحا كثريًا حينما أعلنت 

سالمية ، ودخل يف الربملان ما شاء اهللا من عديد من أفراد الدميقراطية املزعومة وأعطيت احلريات لألحزاب اإل
" وهل يستقيم الظل والعود املسلمني ، لكنهم دخلوا أو ما دخلوا ، األمر كما كان من قبل ، يعين كما قيل : 

أصل الربملان قائم على أساس ال إسالمي ، ولذلك فما ُبين على فاسد فهو فاسد ، هذا غري بقى بعض  أعوج "
ملانات الزم حيلف بغري اهللا أو حيلف باهللا من أجل أن ينصر القانون ، وينصر النظام القائم ، وهو خمالف الرب 

لإلسالم يف كثري من تفاصيله ، ومن أجل هذا وذاك وذاك ال جيوز للمسلم أن يدخل الربملان ، وبديل ذلك عليه 



  ، وتربيتهم على اإلسالم الصحيح .أن يكرس حياته لرتبية املسلمني وتنشئتهم نشأة إسالمية صحيحة 
  شخص يتكلم بلغة أجنبية وهناك رجل يرتجم عنه . 

بسم اهللا الرمحن عودة ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، أود أن أكلم الشيخ أننا حنبه يف اهللا ،  السائل :
ود يف البلدان الغربية كأمريكا ونأخذ الكلمة لنرتجم ما قال األخ ، يقول : هل من املمكن أن اجم مصاحل اليه

  وفرنسا ، هل ميكن مهامجة مصاحل اليهود هناك ؟ 
نقول : اليهود بال شك يعين دولة يف وجهة النظر اإلسالمية دولة حماربة ، فيجوز أن يُفعل ا ما يفعلون  الشيخ :

تفاضة وهو أن ال يرتتب من باملسلمني وأكثر ، ولكن يف شرط واحد يشبه ما سبق ذكره من الكالم آنًفا عن االن
وراء هذا اإلضرار احراستلذي سيلحقه املسلم أو املسلمني باليهود يف تلك البالد أن يكون عاقبة ذلك أن يصاب 

  املسلمون بضرر أكرب من ذاك ، فإذا مل حيصل ضرر أكرب جاز وإال فال . واضح 
  نعم ممكن نرتجم له بعد ذلك نسأل سؤاال السائل :
  مانع ما يف الشيخ :

  يرتجم للسائل
  بارك اهللا فيك شيخنا السائل :
  وفيك بارك . الشيخ :
هو يف شيخنا لو تكرمتم وتسمحون لنا بعودة لكلمة الربملان ، مها عندنا يف اجلزائر الشعب تبعنا ، يعين  السائل :

لشعب اجلزائري ؟ وما احلكومة تبعنا ماشية إىل الربملان ، يعين يف انتخابات مقبلة إن شاء اهللا ، ما خطبكم ل
  رأيكم ومباذا تنصحون ؟ 

  عفًوا رأيي يف ماذا ؟  الشيخ :
  يعين إرشاداتكم أو نصحكم للشعب اجلزائري ، ما خطبكم له ؟  السائل :
  هو ما سبق آنًفا .  الشيخ :
  نعم ، فهمناه ، لكن الشعب اجلزائري وده يعرف أكثر السائل :
  ايش؟ الشيخ :
  اب له خاص . يعين يريد خط السائل :
  هو حنن جاءتنا أسئلة من اجلزائر حول االنتخابات البلديات اليت قامت هناك الشيخ :
  . ... السائل :



أي نعم ، ومثل هذه األسئلة جاءتنا هنا ، حينما فتح باب االنتخابات اليت أشرنا إليها آنًفا هنا يف  الشيخ :
ن ال علم عنده ، ولو ألول وهلة ، أن بينهما تناقًضا وال األردن ، حنن لنا موقفان من االنتخابات : يبدوا مل

تناقض ، املوقف األول : أننا ال ننصح أحًدا من املسلمني أفراًدا كانوا أم مجاعات أن يرشحوا أنفسهم ملثل هذه 
  الربملانات ، والسبب عرفته آنًفا . واضح؟

  نعم السائل :
سلمني يف أي بلد كانوا إذا كانت الدولة احلاكمة تفرض هذا النظام آه الشيء الثاين : أننا نقول لعامة امل الشيخ :

نظام االنتخابات ، وهنا يتسابق أصحاب األحزاب واآلراء أن يتسارعوا إىل ترشيح أنفسهم ، والوصول إىل 
الربملانات بأكرب عدد ممكن حلزم ، أو كتلتهم يف هذه احلالة إذا وجد بعض املسلمني رشحوا أنفسهم وحنن 

" إذا وقع املسلم بني مفسدتني نصحهم أن ال يفعلوا ، لكن لنا موقف آخر ، فنقول حينئٍذ القاعدة الفقهية : ن
فالربملان سيقوم على عجره وجبره ، شئنا حنن معشر املسلمني أم أبينا ، فهناك فرق كبري جًدا  اختار أقلهما شرًا "

يكون كل أفراده مسلمني ، فرق كبري جًدا ، مث فرق كبري  بني أن يكون الربملان كل أفراده غري مسلمني وبني أن
  بني أن يكون يف احلالة األخرى أن يكون املرشحني يف الربملان كله مسلمني ، لكن بعضهم صاحل 

وبعضهم طاحل ، بعضهم يعمل لصاحل اإلسالم ، وبعضهم يعمل لصاحل شخصه ، أو كتلته او حزبه ،  الشيخ :
الم ، فحينئٍذ على الناخبني من املسلمني أن يشاركوا يف انتخاب األصلح واألنفع وال يبايل عن مصاحل اإلس

لإلسالم يف الوقت الذي نقول ال ينبغي ملسلم أن يرشح نفسه ويدخل الربملان ؛ ألنه يف هذا إهالك لنفسه وإقرار 
ا مائة باملائة ، فسيكون هناك  مبخالفته لشريعته ، لكن ليس كل الناس يف إمكاننا أن نقنعهم برأينا ، ولو كان صوابً 

كما هو الواقع ناس آخرون هلم اجتهادات هلم آراء ، بغض النظر هل هم مصيبون أم خمطئون ؟ هل هم أهل ألن 
جيتهدوا ؟ هذا هو الواقع ، الواقع أن كثريًا من املسلمني الصاحلني سريشحون أنفسهم يف الربملانات حينئٍذ نقول 

هؤالء على األفراد املسلمني الغري صاحلني ، وعلى األفراد الكافرين من الشيوعيني وغريهم ألفراد املسلمني اختاروا 
  ، هذا أقل شرًا ، من أن تقبعوا يف بيوتكم وأن ال تشاركوا يف اختيار نوابكم ، لعلي أوضحت لك املسألة ؟

  نعم يا شيخ السائل :
  طيب . الشيخ :
  ن عندهم قاعدة أم يسيئون الظن يف الذي يأيت من أول وهلة سؤايل هو عندنا هناك يف أفغانستا السائل :
  يف الذي ايش ؟ الشيخ :
  يف الذي يأيت من اول وهلة  السائل :



  يعين الغريب ؟  الشيخ :
  أيوه ، يسيئون الظن به ، فهل عقيدة أهل السنة واجلماعة إساءة الظن أم حسن الظن ؟  السائل :
( إياكم والظن فإن الظن أكذب قيدة أهل السنة واجلماعة ؟ األصل : أين ع - يضحك رمحه اهللا - الشيخ :

لكن هذا ال ينايف  " احلزم سوء الظن بالناس "لكن احلقيقة لفساد الزمان تأيت حكمة عمرية وهي :  الحديث )
سلمني احلديث ، وإمنا يعين أن ال تستسلم للناس اليوم استسالًما من باب أم مسلمون مجيًعا ؛ ألن هؤالء امل

اليوم الواقع يكشف مع األسف الشديد أن مجهورهم إسالمهم شكلي ، إسالمهم شكلي غري عملي ، ولذلك 
فمنهم الكذاب ومنهم النمام ، ومنهم ومنهم إىل آخره ، فضًال عن أن مجهورهم تارك للصالة ، ولذلك فيجب 

اءة الظن م ؟ ليس أن تقطع يف أن يكون معاملة املسلم معهم على أساس إساءة الظن م ، ما معىن إس
نفسك بأن فالن كذاب دجال إىل آخره ، ال ، ولكن متشي يف تعاملك معه على حذر فقط ، فموقف األفغان  
كموقف كل الشعوب ، يعين بعضهم من بعض ، الغريب يعين إنسان ما تعرفه جتهله فأمر طبيعي جًدا أن تتخذ 

  ، فماذا وراء ذلك ؟ إنه هم هكذا يعملون . منه موقًفا يشوبه قليل أو كثري من احلذر 
حنن مسعنا أن الشيعة يعين خرجت من وراء هذه املسألة سوء الظن ، خرجت بدعة كبرية وهي أم ال  السائل :

باملهدي ، فخرجت بدعة   ...يصلون وراء اإلمام وراء أي إمام ؛ ألم يسيئون به الظن أصال ينتظرون املهدي 
  املسألة . كبرية من وراء هذه 

ال ، هذا ليس من باب إساءة الظن يا أخي ، هذا ليس من باب إساءة الظن باملسلمني ، هذا من باب  الشيخ :
  أم يعلمون أن هؤالء ليسوا من الشيعة . 

 حىت لو كان شيعًيا يقول أظنه يف املوطأ ، يف نيل األوطار ، يقول أنه الشيعة ال يصلون وراء اإلمام ألم السائل :
  يسيئون الظن به أصًال حىت ولو كان شيعًيا . 

ال ، رايح أكمل لك أنا هم يقولون ال تصح الصالة وراء غري الشيعي ، مث ال تصح الصالة وراء أي  الشيخ :
شيعي ؛ ألم يشرتطون يف اإلمام العصمة ، يشرتطون عندهم أن يكون اإلمام معصوًما ، فهنا ال ُخترج املسألة 

يسيئون الظن بالسنة ، ال ، حىت الشيعة ال يصلون وراء بعضهم البعض ، إال أن يكون إمام  على أساس أم 
كسوُه ثوب العصمة ، فهذا من ضالهلم ، أما السنة فما شاء اهللا عليها ، يقول الرسول عليه السالم يف األئمة 

ولذلك   كم وعليهم )( يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلاحلديث يف صحيح البخاري : 
كان من عقيدة أهل السنة اليت توارثها اخللف عن السلف هو الصالة وراء كل بٍر وفاجر ، والصالة على كِل بٍر 
وفاجر ، يعين إذا مات املسلم يصلى عليه سواء كان برا أو فاجرا ، كذلك إذا أّم مسلم املسلمني يصلى خلفه ولو  



  وإساءته لصالته ال تضر الذين يصلون من خلفه وهكذا .كان فاجرًا ، ألن فجوره على نفسه ، 
يا شيخ هناك سؤال ما هو احلكم فيما مسعناه مؤخًرا أم يف حتقيق السرية وأم يريدون أن حيققوا السرية  السائل :

 .  
  من هم ؟  الشيخ :
  بعض طالب العلم ، أو .. السائل :
  يعين انتهى احلديث عن الشيعة ؟  الشيخ :
نعم ، انتهى ، يريدون أن حيققوا السرية ، فأعتقد أن السرية إذا ُحققت لن يبقى فيها إال عدة صفحات  :السائل 

، فما رأيك يف حتقيق السرية ؟ ألا كلها روايات ، ميكن ال يبقى شيء يف التاريخ اإلسالمي يؤخذ به ، من باب 
  السرية والسري واملغازي ؟ 

  لك ، فتبقى السرية بدون حتقيق يعين يف رأيك ؟ لو فرضنا أنه األمر كذ الشيخ :
  كرواية هل يصح حتقيقها  ؟   السائل :
  ال حتد ، يكفيك مرًة واحدة .  الشيخ :
  األصل أنه الواحد يعرف هذه القصص وصحتها .  السائل :
  وهذا األصل صحيح ؟  الشيخ :
  نعم .  السائل :
  يكون حمظورًا ؟  لكن احملظور الذي يرتتب من وراء الصحيح الشيخ :

  يضحك الشيخ رمحه اهللا . 
  أريد أن أستفسر هل يصح هذا أم ال ؟.  السائل :
 -يضحك الشيخ رمحه اهللا  - هو لو كان استفسارك بدون تقدمي نتيجة حتمية ، كان غري شكل البحث  الشيخ :

معىن احلديث عند أهل العلم  السرية النبوية يا أخي ما ختتلف عن احلديث النبوي إطالقًا وخباصة حينما نستحضر
وفعله وتقريره ، هل خترج السرية النبوية عن  - صلى اهللا عليه وسلم  - باحلديث ، حيث يقولون احلديث قوله 

واحدة من هذه الثالثة ؟ ما خترج ، إذا كان األمر كذلك فهل جيوز لنا أن نقسم احلديث إىل قسمني صحيح 
نت بالنسبة للسرية مث بعد هذا التقسيم نرجع فنقول إذا جعلنا وضعيف ، واألمر واقع كذلك ، كما قلت أ

احلديث صحيًحا وضعيًفا سوف نضّيع قسما كبريا من احلديث ، هل جيوز لنا أن نقف هذا املوقف ونقول ال ، 
حنن ما نبحث يف احلديث ونصل إىل أن نقول هذا صحيح ، فيبىن عليه وهذا ضعيف فال يُعتمد عليه ، وهذا ال 



  ، هل هذا يقوله مسلم ؟ ! جيوز 
  احلديث أنا مسلم به ، لكن أقول .. السائل :
لكنك مسلم بالسرية أيًضا ؛ ألنك سلمت أن احلديث تشمل السرية ، وأن السرية هي إما قول الرسول  الشيخ :

  أو فعله أو تقريره ، فإًذا مما ختشى ؟ 
  الذي أخشاه أا كلها روايات السرية املشكلة .  السائل :
  واألحاديث كلها روايات .  الشيخ :

احلليب : شيخنا ، يف رد عملي عليه ، إنه كثري من اإلخوة طلبة العلم مثًال يف السعودية ويف غريها ، قدموا رسائل 
ماجستري ودكتوراه ، وكل رسالة عن غزوة مثًال أو عن حادثة من حوادث السرية تطلع جملد ثالمثائة صفحة أو 

حوادث فردية يعين مثل عبد القادر السندي ألف عن غزوة تبوك ، وغريه ألف عن غزوة بدر أربعمائة صفحة عن 
، كل كتاب حوايل ثالمثائة أو أربعمائة صفحة ، فالصفحات اليت تومهت غري واردة أصًال ، مث شيخنا جزاه اهللا 

قطع وال يزال عند اإلسراء واملعراج  خريا ، بدأ يف حتقيق السرية ووصل إىل اإلسراء واملعراج فيما أذكر قدميًا ، وقد
  وعشرات ، بل مئات الصفحات كتب يف هذا حمقق ، هذا يف ظين واهللا أعلم غري وارد أستاذنا . 

  ما وارد ذه اخلطورة ، لكن شيء منه وارد بال شك ، كاحلديث نفسه ما يف فرق الشيخ :
  ...جزاك اهللا خريا صحيح ضعيف  السائل :
 ال يوجد مسلم عاقل يقر السرية على وضعها احلاضر ، أليس كذلك ؟ أم يف شك يف هذه آه نعم يعين الشيخ :

  احلقيقة ؟ 
  أال يكون فيها بعض الشيء .  السائل :
كويس ، ما هو السبيل للخالص من هذا الواقع الذي ال يرضاه أي مسلم إنه يف السرية شيء ال يصح   الشيخ :

أليس ينبغي لتمييز هذا الشيء الذي ال يرضاه على األقل علماء  -م صلى اهللا عليه وسل -نسبته إىل النيب 
املسلمني ، أليس السبيل هو سبيل الذي يطرقه علماء احلديث يف معرفة صحيح احلديث من ضعيفه ؟ إذا مل 

رية يكن هناك سبيل ثاين وهو كذلك ، فإًذا البد حينما يلج الباحث احملقق هذا املوجل ، البد أن تنقسم عنده الس
إىل قسمني صحيحة وضعيفة ، وإال حتملها كما جاءت على عجرها وجبرها فيها مثًال يف السرية ما اختذه كثري من 

" طلع البدر الشباب املسلم اليوم ، وأدخلوها يف باب األناشيد الدينية ، وأحلقوا ا بعض اآلالت املوسيقية ، 
رية ؟ إًذا نبارك هلم ا ؛ ألا مذكورة يف السرية ، ستقول أنت أليس هذا مذكورًا يف الس علينا من ثنيات الوداع "

قبلي ال ، هذا ما صح ، إًذا مثله كثري مما مل يصح ، فالواجب على أهل العلم أن مييزوا ما صح مما مل يصح 



  وهكذا . 
يقول مسعت  احلليب : شيخنا على ذكر األناشيد اليوم حيدثين أحد اإلخوة صباًحا بعد ما رجعنا من عندكم ،

أناشيد على نفس أحلان األغاين املاجنة ، لكن يغريوا بكالم إسالمي ، واألغاين للمطربات املصريات 
  واللبنانيات وكذا نفس اللحن ونفس النغمة ، لكن كالم يتكلمون فيه عن اإلسالم .

  هذا موجود عند الصوفية عندنا يف سوريا من زمان ، من زمان .  الشيخ :
  كره شيخنا يف بعض الدروس .ذ  السائل :

  يتكلم بلغة اجنبية
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، يقول يف فرنسا يف إخواننا مسلمون هناك يعين موظفيهم فرنسيني يعين أجانب   السائل :

  كفار ، وال يدعون هلم وقًتا للصالة ، فما رأيكم ؟ 
طى عمًال ما حيول بينه وبني القيام مبا فرض طبًعا ال جيوز للمسلم أن يوظف نفسه وظيفة ما ، أو يتعا الشيخ :

اهللا عليه من الواجبات ، وخباصة منها الصلوات ، فال جيوز ، فأنا فعًال جاءين بعض هذه األسئلة من فرنسا من 
بعض اجلزائريني ، قال يل أمس أو أول أمس ، قال إن العميل الذي أعمل عنده ال يسمح يل بأن أصلي وآخر 

(( ومن يتق اهللا  حبلق حلييت ، قلت له ال جيوز لك هذا وال هذا ، وربنا عز وجل يقول : قال يل بأنه يأمرين
على أنين اهتبلها فرصة وأقول إن إقامة كثري من املسلمني  يجعل له مخرًجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ))

مجيًعا أن يعودوا إىل  وخباصة منهم اجلزائريون يف فرنسا حىت تفرنسوا ، هذا خطأ إسالمي فاحش ؛ ألنه عليهم
بالدهم ، وأن يكثروا سواد شعبهم وأن ال يعكسوا األمر ، فيكثروا سواد الكفار يف فرنسا ، فعليهم أن يعودوا إىل 

  بالد اجلزائر ، وال يستوطنوا بالد الكفار ، ملا نذكره دائًما مبثل هذه املناسبة من ي الرسول عليه السالم ..


